Ostzesz6w,
dnia,26.03.2014

SPRAWOZDAN
IEMERYTORYCZNE
Z DZIALALNOSCI
FUNDACJI
ZABYTKOM
NARATUNEK,,NMARET''
2,42013
rok.

1 , FUNDACJA
ZABYTKOM
NAMTUNEK,,NAZARET"
maswojqsiedzibq
wOstzeszowie,
ul,Le6na
5,
63-500
Ostzeszow.
FUNDACJA
ZABYTKOM
NAMTUNEK,,NAZARET"
zostala
zarejestrowana
wKrajowym
Rejestze
Sqdowym
wdniu13.10.2011
r.podnumerem
0000390824,
3. FUNDACJA
ZABYTKOM
NARATUNEK
wdniu03.10.2011
r.otzymala
numer
,,NAZARET"
identyfikacyjny
REGON
301925995
oraz:.
NUMER
IDENTYFIKACJI
PODATKOWEJ
NtP5140333804
4, w skladzarzqdu
FUNDACJA
ZABYTKOM
NARATUNEK,,NMARET"
wchodz4
- Prezes
. Bozena
MariaBaczmariska
Fundacji
- Czlonek
. Celina
Katazyna
Dawidowska
Zanqdu
5. w sktadRadyFUNDACJI
NAMTUNEK;,NAZARET"
ZABYTKOM
wchodz4
- Pzewodniczqca
o Danuta
Migowska
- W-cePzewodniczqca
o Beata
Bernadetta
Wigcek
- Sekretaz
Bogumila
Prokopek
6. Statutowe
celeFUNDACJI
ZABYTKOM
NAMTUNEK,,NAZARET':

o
o

Ochrona
d6brkulturyisztukiorazdziedzictwa
priorytetu,
narodowego,
zuwzglqdnieniem
jakimjestw tejdziedzinie
zabytkowy
Pobernardyriski
Zesp6l
Klasztorny
w Ostzeszowie,
Dzialania
w zakresie
dzialalno$ci
charylatywnej.
Dzialania
w zakresie
nauki,
edukacji,
oSwiaty
iwychowania.
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7, FUNDACJI
ZABYTKOM
NAMTUNEK,,NAZARET'
realizuje
swojecelepopaez:
o

'

o

o
o
o
o

o

o

o

dziaNantana rzecz ochrony dziedzictwakulturowego lcultury, szfuki, i tradycji,
z uwzglgdnieniempriorytetu jakim jest w tej dziednrnezabytkowy Pobernardyriski
Zespol"
Klasztornyw Ostrzeszowie,
realizowanie program6w rcwaloryzacji zabytkowychzespol6w architektoniczrourbanistycznychszczegolniecennychz punktu widzenia dziedzictwanarodowego,
a takhe budowanie i utzymywanie budynk6w sakralnych,ko$cielnychi innych
obiekt6w sluZ4cychr ealizacjicel6w Fundacji,
propagowaniei rozrv6j progr€Im6wkulturalnychzgodnychz celami,wytyczonymi
przez orgarrrzacje
migdzynarodowe
orazUnig Europejskq
prowadzeniebadari,opracowanieekspertyz,prognozw zalsesieochronyzabytk6w,
zagospodarowani
a przestrzennego
itp.
rozwijanie fiinychform dzialalnoSci
kulturalneji charytatywnej,
rozbudzaniei rozwijanie fiinych fonn aktywnoScitrv6rczej,popieraniei promocja
warto5ciowych zjawisk artystycznychw 62nych dziedzinachtw6rczo5ci, ze
szczeg6Lnym
uwzglgdnieniemtw6rczoScimuzycnrej oraz tw6rczoSciw zakresie
malarstwai rzefhy, fotografii, grafiki, rysunkui ceramiki,
organizowanieloterii fantowych, festyn6w, kiermasz6w, koncert6w i spotkan
mtrzyczrrychomz Lmprezartystycznych,wystaw,wernisazyitp. sprzyjaj1cychcelom
Fundacji,
propagowanie rozvroju edukacji artystycmej i historycmej w szkolach
podstawolrrych i ponadpodstawslvych poprzez organizowanie warsztat6w
tematycznych,
prowadzerueinnych niezbgdny
ch dziahafisluh1cychrea\izacjicel6wstatutowych

8. Informacja
o dzialalnoSci
Fundacjijest zamieszczona
Zgromadzenia
na stronieinternetowej
pI
www.nazaretan
kiostzeszow.

9. 0d stycznia
poni2sze
podjqla
dogrudnia2013roku w ramach
realizacji
celowstatutowych
Fundacja
inicjatywy:
o W celuuzyskania
Srodkow
finansowych
na dzialalno6d,
Zarzqd
Fundacji
dal propozycig
zlohenia
przyznanie
pomocy
Wniosku
doUzqduMarszalkowskiego
413
o
w ramach
dzialania
WdraZanie
lokalnychstrategii
rozwoju,objqtego
malych
PR)W 2007-2A13,
w zakresie
projektow,
pzy Pobernardynskim
nastwozenie
zespolu
muzyki
dawnej
Zespole
Klasztornym
( Uchwala
Si6strNazaretanek
w Ostzeszowie
Wniosek
zostal
nr 1 ZauqduFundacji).
zlohonymocEUchwaly
RadyFundacji
Nr 3 z dnia27.03.2013,
Umowa z Uzqdem
Marszalkowskim
zostala
spisana
15.04.2013
r.,
o Wewsp6tpracy
podpatronatem
ze Zgromadzeniem
SiostrNajSwiqtszej
z Nazaretu,
Rodziny
Starosty
ostzeszowskiego,
Burmistza
Biskupa
kaliskiego
miastai gminyOstzesz6w,
plastyczny
Fundacja
zorganizowala
konkurs
dla
i fotograficzny
dla dziecii mlodzieZy,
pzygotowano
zwycigzc6w
nagrody.
o We wsp6lpracy
z ostzeszowskim
wystawq
DomemKulturyFundacjazorganizowala
pokonkursowE
200pracplastycznych
i fotograficznych.
Fundacja
zalo2:yla
Zesp6t
Muzyki
Dawnej
,,Jubilo".
. Koncerty
i spotkania
muzyczne
Zespolu,,
Jubilo"
i Potraw
z Ggsiw Ostzeszowie,
Muzycznej
I stopnia
im,Fryderyka
Chopina
w Ostzeszowie,
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) koncerl
wparafii
0jc6wFranciszkan6w
wKobylinie
) udzialw X)C(VIOg6lnopolskim
Festiwalu
Zespol6w
Muzyki
Dawnej
"SCHOLA
CANTORUM"
Kalisz2014.
e W ramach
dzialalnoSci
statutowej
organizowane
bylywarsztaty
edukacyjne
dlaz dzieci
i mlodzie2y
szkolnej,
K6rych
tema$ka
koncentrowala
sigwok6l
historii
ku1iury
isztukioraz
0g6lniew warsztatach
ygfztatymuzyczne.
wzigly
udlalw 2013rokugb2osoby,
w tym;
459uczni6w
podstawowych,
zeszk6l
.
gimnazjum,
75uczni6w
ponadgimnazjalnych.
148uczni6w
szk6l
. W orgaznizowanych
warsztatach
muzycznych
dlapzedszkoli
wziglo
udzial
159dzieci,
awwarsztatach
dlamlodzie2y
i os6bdoroslych,
rlzigloudzial
111os6b.
. W ramach
realizacji
cel6wstatutowych
Fundacja
udzielila
wsparcia
finansowego
na '.irIer,z
renowacji
zabytkowego
Pobernardyriskiego
Zespolu
Klasztomego
wostzeszowie.
10.Dorealizacji
swoich
cel6w
statutowych
wroku2013Fundacja
niezalrudniala
nikogo
aniniewyplacala
wynagrodzei
z tegotytufu.
Pomoc
udzielana
pzezosoby
Fundacji
tzeciemiahcharakter
charytalywny
11.Fundacja
wokresie
sprawozdawczym
nieprowadzila
gospodarczej,
dzialalnoSci
'

poZytku
publicznego,
12.Fundacja
ubiegala
sigo statusorganizacji
alew zwiqTku
z tym,2enie
wszystkie
pzezni4dopelnione
warunki
zostaly
wniosek
zostal
ponownego
odzucony
z mo2liwo6ciq
zlozenia
wnastepnym
roku.
13. Uchwaly
podjqte
Tarzapu
i Rady
Fundacji
odstycznia
dogrudnla
201
3 r.

'

TanqdFundacjipodjqlnastgpujqceUchwaly:
) Nr 1/2013z dnia 09.01.2013
r. - wsprawieprzygotowania
do UrzqduMarszafkowskiego
w Poznaniu
Wniosku o wsparciefinansowe.
F Nr2/20132dnia09.01.2013
r. - wsprawiezorganizowania
konkursuplastycznego
i lotograficznego
dladziecii mlodzie2y.
) Nr 3/2013z dnia09.01.2013
r, - w sprawieporozumienia
z centrumKulturyodnoJnie
.
zorganizowania
wystawyprac konkursowych
) Nr 4/2013z dnia29.03.2013
gmylkipisarskiej
r. - w sprawiesprostowania
w Uchwale
RadyFundacji
.
Nr t/2OI3z dnia20.03.2013
r.
RadaFundacji
podjqlanastqpujqce
uchwaty
) Nr 1/2013z dnia20.03.2013
r. - o przyjqciu
sprawozdania
finansowego
za2012rok
D Nr 2/2013 z dnia201.03.20tr3
r. - o przyiqciusprawozdania
merytorycznego
za 20L2rok
) Nr3/20132dnia27.03.20L3r.-ozatwierdzeniupropozycji
Zazqdufundacji
dotyczqcej
zfoieniawnioskuo wsparciefinansowedo UrzqduMarszafko'wskiego
i sprostowania
omylkipisarskiejw UchwaleNr 1/2013z dnia 20.03.2013
r
) Nr 4/201.3z dnia 14.10.2013r. - o przyiqciusprawozdania
merytorycznego
za lil kwartaiy
2O!3 r.
) Nr 5/2013z dnia14.10.2013
r. - o przyjqciu
sprawozdania
finansowego
zatll kwartaly2013
roku
, ) Nr 6/2013- o przyJqciu
zmianw Statucie
siqo statusOpp/
/w zwiqzkuo ubieganie

14, Paychody
FUNDACJA
ZABYTKOM
NAMTUNEK,NAZAREI
wroku2013stanowia
$rodki
finansowe
otzymane
oddarczyricow,
kt6rymi
bylyosoby
fiqwne,przel,uulilce
Srodkifinansowe
na
konto
Fundacji,
atak2e
dofinansowanie
wramach
dzialania
413Wdra2anie
lokalnych
rozwoju
strategii
projekl6w
wzakresie
mafich
objgtego
PROW
nalata2007-2013.
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y przeznaczone
Wszystkie
dochod
zostaly
na dzialal
noSc
statutowE
Fundacji.
- 31,12,2013
15.Nakonto
Fundacji
od 01.01
r.wplynqly
pienigzne
$rodki
w kwocie 41 443,70
wtym:
o Dofinansowanie
g bgg,03
zuzqduMarszalkowskiego
o Dochody
odindywidualnych
darczyricow,
ktorymi
sEosoby
tizyczne 31844,67
16.Wszystkie
pzeznaczone
dochody
zostaly
nadzialalnoSc
statutowqFundacji,
17.[9s1typoniesione
pzezFundacj?
w ramach
dzialatnoSci
statutowej
Fundacji
odstycznia
dowzeSnia
2013r.wlqcznie
wyniosly:

.
.
.
o

Zakup
instrument6w
dlautwozonego
Zespolu
,,Jubilo"
Dofinansowanierenowacji
klasztoru
Zakup
material6w
nawarsztaty
edukacyjne
Pozostale
koszty

I695,99
15000,00
393,60
230,49

18,'Zaden
z czlonkow
Zarzqdu
i RadyFundacji
w 2013
rokuniepobieral
wynagrodzenia.
19.W 2013rokuna wynagrodzenia
z um6wzlecenia
Fundacja
nie wydatkowala
zadnejkwoty.
20.W 2013rokuFundacja
pozyczek
pieniqZnych.
nieudzielala
21,w 2013rokuFundacja
nienabywala
zadnych
nieruchomosci.
22.W 2013rokuFundacja
nabyla
instrumenty
muzyc
zne14flety/ o lqcznej
9 695,99
zl.
warto6ci
23.W 2013rokuFundacja
nieprowadziladzialalnoSci
zleconelpnezpodmioty
paristwowe
i samozqdowe.
24.NaFundacji
podatkowe
nieciqzyly
zadne
zobowiqzania
: zlozone
zostalozeznanieo
wysokoSci
o'siqgnigtego
pnezpodatnika
dochodu(poniesionej
straty)
podatku
dochodowego
odos6bprawnych
CIT-8iClT-8/02a2013
rok.
25.Wokresie
sprawozdawczym
niebytapzeprowadzanaw
Fundacji
kontrola.
PREZESFLINDACJI
}.erzvv"c-Sl'-1
Boiena Bacznwfibka

Sprawozdanie
spozqdzila:
Bozena
Baczmafiska

Cdn
* )n^w*otfu,--
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